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6. Återrapportering avseende anslag 2:64 
enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 
(dnr SU FV-1.1.1-0630-14). 
Föredragande: Peter Bretschneider, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att lämna följande underlag 
till Regeringskansliet: under pågående 
vårtermin 2014 finns 14 helårsstudenter 
vid utbildningen Kandidatprogrammet i 
teckenspråk och tolkning (180 hp). 

7. Rekvisition 2, VT2014: studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
ramen för Svenska institutets 
stipendieprogram (dnr SU 571-2956-12). 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 
stipendiater som registrerats andra 
terminen på masterprogram (antagna 
HT2013). 

8. Rekvisition 4, VT2014: studieavgift för 
stipendierade utländska studenter inom 
ramen för Svenska institutets 
stipendieprogram (dnr SU 571-2692-11). 
Föredragande: Stefan Norrlén, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar rekvirera studieavgifter för 
stipendiater som registrerats fjärde 
terminen på masterprogram (antagna 
HT2012). 

9. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
avseende samarbete med Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-
6.1.2-0155-14). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

10. Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Svenska institutet 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV-6.4-0627-
14). Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

11. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Historiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-0595-
14). Föredragande: Magnus Liw 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Olle Ferm 
som professor på heltid fr.o.m. 2014-04-01 
t.o.m. 2014-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

12. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om tecknande av 
Letter of Intent gällande Data- och 
systemvetenskapliga institutionens 
ansökan om deltagande i The 
Information-Driven Society vid Vinnova.   
Föredragande: Felicia Markus, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att teckna Letter of Intent.     
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13. Förslag till innehavare av 
sabbatsterminer läsåret 2014/15 (dnr SU 
FV-5.1.2-2965-13). Föredragande: Ann 
Catrin Lagerkvist, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap samt Åsa Borin 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

14. Förfrågan från Polarforsknings-
sekretariatet angående kontaktperson för 
Swedish Arctic Innovation Initiative (dnr 
SU FV-2.7-0605-14). Föredragande: Åsa 
Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Martin 
Jakobsson, Institutionen för geologiska 
vetenskaper. 

15. Anmälan av rektorsbeslut 2012-02-12 
angående reviderad Besluts- och 
delegationsordning för Stockholms 
universitet (dnr SU FV1.1.2-3792-13, 
dok nr 2).  Föredragande: Jenny 
Gardbrant, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

16. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Institutionen 
för data- och systemvetenskap (dnr SU 
FV-2.3.1.1-0341-14). Föredragande: 
Camilla Mogemark, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar, med ändring av tidigare 
beslut 2014-02-20, att återanställa Uno 
Svedin som professor efter pension med 
omfattningen 30 procent fr.o.m. 2014-04-
01 t.o.m. 2014-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

17. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) (dnr SU FV- 
2.3.1.1-0573-14). Föredragande: 
Camilla Mogemark, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 
 

Rektor beslutar att återanställa Jan 
Blomqvist som professor efter pension 
med omfattningen 50 procent fr.o.m. 2014-
05-01 t.o.m. 2015-04-30, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

18. Angående översättning till engelska av 
läraranställningar inom den akademiska 
karriärvägen (dnr SU FV-1.1.2-0645-14). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

19. Anmälan från Institutionen för biologisk 
grundutbildning om misstänkt fusk i form 
av plagiat vid examination i kursen 
Östersjöns miljö (15 hp) (dnr SU FV-
2.5.1-0456-14). Föredragande: Olof 
Larsson, Ledningskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 
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20. Revidering av stadgar för Centrum för 
logik, språkfilosofi och 
medvetandefilosofi, Centre for Logic, 
Language, and Mind (CLLAM) (dnr SU 
FV-1.2.1-0653-14). Föredragande: 
Ulrika Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar revidera stadgarna i 
enlighet med bilaga R-1-140227. 

21. Fördelning av särskilda medel till 
uppbyggande av innovationskontor. 
Föredragande: Karolina Pihlblad, 
Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att fördela totalt 5 103 000 
kronor, varav 4 753 000 kronor till 
Avdelningen för externa kontakter och 
350 000 kronor till Ledningskansliet. 

22. Avgivande av ekonomisk redovisning för 
Stockholms Resilienscentrum, 
Stockholms universitet, för kalenderåret 
2013 till Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (Mistra), (dnr SU FV-2.1.1-
0643-14). Föredragande:Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att avge redovisningen till 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. 

23. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om anställning som gästprofessor i 
arbetsrätt  vid Juridiska institutionen (dnr 
SU FV-2.3.1.1 -0165-14). Föredragande: 
Karin Englesson, Områdeskansliet för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa professor 
Niklas Bruun som gästprofessor med 
omfattningen 5 procent fr.o.m. 2014-04-01 
t.o.m. 2016-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

24. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om förlängning av anställning som 
adjungerad professor i finansrätt vid 
Juridiska institutionen (dnr SU 611-2726-
10). Föredragande: Karin Englesson, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Anders 
Hultqvist anställning som adjungerad 
professor med omfattningen 50 procent 
fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

25. Överföring av anställning som professor 
från Historiska institutionen till 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur (dnr SU FV-2.3.1.1-0503-14). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap 
 

Rektor beslutar att professor Arne Jarricks 
anställning som professor i historia 
överförs till Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur från och med 2014-03-01. 
 
Det antecknas till beslutet att medel för 
anställningen överförs från Humanistiska 
fakultetsnämnden till Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur.  
 
Det antecknas vidare att medlen för 
innehavaren av Sven Warburgs professur i 
historia ska fortsatt ligga kvar vid 
Historiska institutionen.     
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26. Förslag till ledamöter i styrelsen för 
Centrum för akademisk engelska (CAE), 
Engelska institutionen, för perioden 
t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-
0335-14). Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att till ledamöter, enligt 
förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden i samråd med övriga 
fakultetsnämnder, utse professor Thomas 
Hartman, Företagsekonomiska 
institutionen och professor Sven 
Hovmöller, Institutionen för material- och 
miljökemi.  

Till suppleanter utses samtidigt docent 
Harko Verhagen, Institutionen för data- 
och systemvetenskap och docent Johan 
Schelin, Juridiska institutionen. 

Enligt förslag från prefekten vid Engelska 
institutionen utses till ledamöter 
universitetslektor Paul Schreiber och 
forskare Beyza Björkman, till suppleant 
universitetslektor Miguel Garcia Yeste 
samt till hedersledamot professor Philip 
Shaw. 

27. Instruktion för Beredningsgruppen för 
universitetslärarutbildningen vid 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
1.1.2-3164-13). Föredragande: Per 
Båvner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

28. Yttrande över regeringspromemorian 
Ändrade regler om introduktionsperiod 
och legitimation för lärare och 
förskollärare U2013/7686/S (dnr SU FV-
1.1.1-3917-13). Föredragande: Per 
Båvner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

   

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 
 
 
Emma Svennerstam 

 

Justeras     

 
 
Astrid Söderbergh Widding 


